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Beste Vrienden van de Hout, wat denkt u: wordt het nog winter? het lijkt al voorjaar. 
 
Noteer alvast in uw agenda: 
- de Algemene Leden Vergadering is op dinsdag 8 april in Theater/Kapel Nieuw Vredenhof.                           
- Jubileum! woensdag 4 juni: Vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout bestaat 5 jaar! 
- Onthulling Hildebrand Monument: zaterdag  13 september,  200e geboortedag  van Nic. Beets. 
 
Om te beginnen een zakelijke mededeling: contributie. Dit is belangrijk voor als u uw VVHh contributie 
voor 2014 overmaakt.(vermeldt  u het jaartal wel?) het betreft : 
Overboekingen vanaf 1 februari 2014 met IBAN. 
Vanaf 1 februari 2014 betaalt iedereen in Europa op dezelfde manier: met het IBAN-internationale 
rekeningnummer. Maar het 'oude' rekeningnummer blijft geldig tot 1 augustus en misschien wel tot 2016. 
                Het IBAN-nummer van de Ver. Vrienden v d Haarlemmerhout is: 
Landcode+controlegetal   bankcode    ons banknummer, met nullen tot 10 cijfers aangevuld 
                                         NL04                 TRIO             0390 2644 31 
 
Rondgang door de HH. Op dinsdag 28 januari heeft het bestuur een rondgang gemaakt met leden van de 
Advies Cie, de gemeente en de beheerder. Vooral de paden hadden onze belangstelling. Die gaan hersteld 
worden met schelpen zodat er niet meer langs de huidige moddersporen geploeterd hoeft te worden. De paden 
dweilen steeds breder uit. Als het in het voorjaar droog is, worden de paden eerst geveegd en daarna wordt de 
modder uit de zijkanten afgevoerd. Meestal ligt het schelpenpad nog gewoon goed onder de prut. 
Ook is gekeken naar de plaatsen waar bomen vorig jaar in de verschillende stormen zijn gesneuveld. Optimistisch 
concluderen we dat er plek ontstaan is voor nieuwe inplant van bomen als eik, linde en beuk; alles volgens het 
Beheerplan HH. 
 
Hildebrandmonument: de voortgang is zondermeer goed.  In de Kleine Hout vordert het werk aan de 
Bronnerfontein en aan de omgeving. De paden om de fontein zijn verbreed en banken zijn naar vier hoeken van 
het perk verplaatst. Naar de Spanjaardslaan is een breed pad uitgegraven en daar zijn de randen met licht lila 
Rododendron catawbiense ingeplant. De oude rodo's die altijd al in het park stonden, zijn deels herplaatst naar 
de wat vervallen rij achterin zodat de nieuwe aanplant, 375 stuks en meer, er nu vóór staat. De nieuwe struiken 
zitten vol knoppen. Wat een spektakel als dat in mei/juni bloeit!                 Er zijn ook plekken aangewezen waar 
herplant van eik mogelijk is. Om het geparkeerde 'blik' in de Beelslaan aan het zicht te onttrekken, wordt een 
beukenhaag aangeplant langs de rand van de Spanjaardslaan. Rondom de fontein gaan 400 struiken (zeer 
prikkende)hulst geplant worden, omdat deze in het voorjaar en zomer moeten aanslaan. De betonnen padranden 
zijn uitgemeten en aangepast aan de loop van de paden. Die paden worden nog bol opgevuld. Uit de fontein is 
de pomp ter revisie weggebracht. De zichtlijn naar het Paviljoen Welgelegen wordt 'opgeschoond' door de 
rommel van de Kinderboerderij te laten ruimen en waarschijnlijk wordt een linde uit het Vlooienveld weggehaald 
omdat die de zichtlijn onderbreekt.                                                        Het bestuur van de Stichting Herstel 
Hildebrand is op bezoek geweest bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, om de gipsafdrukken van de originele 
beelden te bekijken. De offertes voor de beelden en de fonteinbak zijn gereed. Het benodigde bedrag is er bijna! 
Voor de meest recente stand van zaken kijkt u op: www.hildebrandmonument.nl 
 
Voor foto's van het proces van Herstel Hildebrand Monument 
zie: http://www.vriendenhaarlemmerhout.nl/Bronnerfontein.html 
 
En….als iedere Haarlemmer nou 'es € 1,- stort voor het monument? Dan zijn we eruit! 
 
 
Wateroverlast/ Rapport Bloemendaal.  d.d. 6 januari 2014. 
"Onderzoek hoge grondwaterstanden regio Zuid-Kennemerland afgerond".               Stijging grondwater 
uitsluitend veroorzaakt door neerslag. 
~Voor de Advies Cie HH. is het een vraag of dit mede oorzaak kan zijn van het subiet omvallen van bomen in de 
Hout tijdens de stormen van 2013.~ 
Veel inwoners van Zuid-Kennemerland hebben in de winter van 2012/2013 te maken gehad met 
grondwateroverlast. De samenwerkende gemeenten in de regio hebben samen met het Hoogheemraadschap van 
Rijnland een onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaak van de hoge grondwaterstanden. Ook is onderzocht of 
dit een incidentele situatie betrof of dat de grondwaterstanden in de toekomst structureel hoog zullen zijn. 



Neerslag: In de periode april 2012 tot maart 2013 is er 25% meer neerslag gevallen dan gebruikelijk. Vooral de 
maanden oktober en december waren buitengewoon nat. Door de grote hoeveelheid neerslag is er nauwelijks tijd 
geweest voor de grondwaterstand om weer te dalen. Meer informatie en het onderzoeksrapport van Wareco kunt 
u vinden op de website.  http://www.wareco.nl/projecten-overzicht/waterplan-bloemendaal 
 
Inzameling  woensdag  5 februari  tussen 11 en 12 uur. Het is een initiatief van hondenwandelaars in de 
Hout waar wij graag aan meewerken. Op de 1e woensdag van de maand wordt op het hondenveldje in de Hout, 
blikjes, allerlei soorten ijzer en aluminium ingezameld. Te beginnen op woensdag 5 februari. 
We gaan het beleven of het een succes is dat voor herhaling vatbaar is. 
 
Natuur in de Hout: De Grote bonte specht roffelt weer op de stammen in de Hout en de boomklever kwettert 
druk. De Nijlgansen zoeken een nestholte in de bomen. Er zijn zo te zien genoeg mogelijkheden. Een eekhoorn 
zit op een zijtak van een linde lang naar wandelaars te koekeloeren. Hier en daar bloeien al heel wat 
sneeuwklokken. De hazelaarkatjes, met de kleine rode bloempjes, hangen geel bloeiend in de struiken. 
 
 
	


